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<Túlfizetés visszaigénylése, átvezetése>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
- Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem (elektronikus)
vagy
- Túlfizetés visszatérítés kérelem (papír alapú)
- Átvezetési kérelem néhai ügyfél számlájáról (papír alapú)
- Átvezetési kérelem (papír alapú)
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, fizetett
be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített,
túlfizetése keletkezik az adott számlán. Ha az adózónak az önkormányzatnál az adott számlán
adótartozása nem áll fenn, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett,
rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más önkormányzatnál vezetett
adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére).
Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra
és átutalásra az adott számlára, azaz az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás, vagy tartozás
összegét - nettó módon számítva - csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott
túlfizetés összegével.
Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra
rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az
adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV) nem áll fenn köztartozása.
Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a
magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak
a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a
túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget
csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó
köztartozása.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
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Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
A túlfizetés kiutalásáról döntés, határozat, végzés nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak
megfelelően - folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről. Az érintettek részére
az eAdo elektronikus rendszeren keresztül a folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Elektronikusan és Papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
- Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem (elektronikus)
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
- Túlfizetés visszatérítés kérelem (papír alapú)
- Átvezetési kérelem néhai ügyfél számlájáról (papír alapú)
- Átvezetési kérelem (papír alapú)
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény
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